สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ.
1

จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และ
สัญลักษณ์เว้นระยะห่าง
จานวน 3 รายการ

95,160.-

95,160.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 95,160.-

ร้านอินดีไซน์/ 95,160.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 139/2564
18 ก.พ. 64

2

จ้างทาป้ายไวนิลศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือ
เหตุการณ์ดา้ นอุทกภัยฯ
จานวน 1 รายการ

375.-

375.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 375.-

ร้านอินดีไซน์/ 375.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 143/2564
22 ก.พ. 64

3

จ้างทาป้ายศูนย์ดารงธรรม
จานวน 1 รายการ

840.-

840.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 840.-

ร้านอินดีไซน์/ 840.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 163/2564
15 มี.ค. 64

4

ค่าจ้างทาพานพุ่มดอกไม้สดวันมาตรฐาน
การช่างไทย

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบ
2 มี.ค. 64

5

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

17,800.-

17,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ามีคุณภาพ
ยะลา/ 17,800.ยะลา/ 17,800.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 168/2564
22 มี.ค. 64

6

ซื้อชุดนักเรียน
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม/ 17,000.-

ร้านอัล-อัยตาม/ 17,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 169/2564
22 มี.ค. 64

7

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

6,750.-

6,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 6,750.-

ร้านมัสนา/ 6,750.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 170/2564
22 มี.ค. 64

-2ลาดับที่

8

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อผ้าโสร่งชาย – หญิง
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

6,500.-

6,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
ร้านสุไลมาน/ 6,500.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านสุไลมาน/ 6,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 171/2564
22 มี.ค. 64

กองกิจการสภา อบจ.
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนและงบประมาณ
9

ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ
จานวน 6 รายการ

20,400.-

20,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 20,400.-

ร้านออน ๒/ 20,400.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 30/2564
31 มี.ค. 64

10

ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ
จานวน 2 รายการ

4,280.-

4,280.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน L.J / 4,280.-

ร้าน L.J / 4,280.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 31/2564
31 มี.ค. 64

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 53,693.20-

- เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่
ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ

-

หจก.ปะนาเระก่อสร้าง/
5,087,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 10/2564
16 มี.ค. 64

กองคลัง
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง
11

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

53,693.20- 53,693.20-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 53,693.20-

12

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 4092 – บ้านบือแนลาแล
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

5,087,000.- 5,087,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปะนาเระก่อสร้าง/
5,087,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
5,090,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
5,095,000.-

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

13

โครงการเสริมผิวลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0007
บ้านบานา – บ้านคลองมานิง อ.เมือง
จ.ปัตตานี

3,359,000.- 3,359,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,818,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
3,900,000.หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
4,016,000.-

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,359,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 11/2564
17 มี.ค. 64

14

โครงการซ่อมสร้างลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0024
บ้านตะโล๊ะ – บ้านปุลากง อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี

2,895,000.- 2,895,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
2,895,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
2,920,000.หจก.รุสลันโยธา/
3,044,000.-

หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
2,895,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 12/2564
22 มี.ค. 64

15

โครงการขุดลอกคลองสาย
3,000,000.- 3,000,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
ต.ตุยง – ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
3,074,000.หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
3,100,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
3,170,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
3,000,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 13/2564
22 มี.ค. 64

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 6 รายการ

28,840.-

28,840.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอนันต์การค้า/
28,840.-

ร้านอนันต์การค้า/
28,840.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 27/2564
8 มี.ค. 64

17

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10 รายการ

10,187.-

10,187.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสเป็กซ์เครื่องเขียน/
10,187.-

ร้านสเป็กซ์เครื่องเขียน/
10,187.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 28/2564
8 มี.ค. 64

-4ลาดับที่

18

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

2,760.-

2,760.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 29/2564
18 มี.ค. 64

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
5,250.5,250.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 26/2564
1 มี.ค. 64

ร้านอินดีไซน์/ 2,760.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ร้านอินดีไซน์/ 2,760.-

หน่วยตรวจสอบภายใน
19

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

5,250.-

5,250.-

เฉพาะ
เจาะจง

